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Opettajien tervehdys 
 
Lukuvuosi 2019–2020 on ollut aikuislukiomme 92. toimintavuosi. Koronaviruksen aiheutta-
man poikkeustilan vuoksi lukuvuosi on ollut poikkeuksellinen ja vaatinut sekä opiskelijoilta 
että henkilökunnalta omien toimintatapojensa muuttamista ja kehittämistä.  
 
Voimme olla vilpittömästi ylpeitä siitä, miten ketterästi koko koulumme siirtyi maaliskuussa 
etäopetukseen. Opettajat saivat rakentaa kurssinsa täysin uudestaan ja opiskelijat totutella 
etäopiskelun vaatimuksiin. Alusta pitäen meille kaikille oli selvää se, että siirtyminen etäopis-
keluun ei saisi vaarantaa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja mahdollisuutta osallistua ope-
tukseen. Koulumme rikkaus on aina ollut se, että seiniemme sisäpuolella on ahertanut hyvin 
erilaisista lähtökohdista ja elämäntilanteista koottu joukko. Viime keväänä samainen joukko 
kokoontui koulumme seinien ulkopuolella virtuaalisesti. Tästä suuri kiitos ei lankea ainoas-
taan koulumme joustaville opettajille ja ennakkoluulottomille opiskelijoille, vaan myös arvo-
kasta työtä tehneille hallinto- ja tukihenkilöille, joita ilman kyseinen siirtymä olisi ollut mah-
doton. Myös saumaton yhteistyö koulumme kaksoistutkintoyhteistyökoulujen kanssa mah-
dollisti sen, että kaikki organisaatiomme palaset kyettiin ohjaamaan läpi muutosten myller-
ryksessä. On ollut kiehtovaa seurata miten niin peruskoulun alkuvaiheen opiskelijat kuin 
opintojaan päättämässä olevat abiturientit ovat kaikki kamppailleet samankaltaisten haastei-
den parissa. 
 
Lukuvuosi 2019–2020 on kuitenkin myös ollut muutakin kuin koronaviruksen aiheuttamia 
poikkeuksia. Lukuvuoden koulun yhteinen teemamme aktiivinen kansalaisuus läpileikkasi 
koko lukuvuoden toimintaa ja suunnittelua. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lo-
kaalisti reagoidaan globaaleihin ilmiöihin, ei aktiivista kansalaistoimintaa voida liikaa koros-
taa. 
 
Päättyneenä lukuvuonna aloitimme koulussamme peruskoulun välipalatarjoilun koulun kah-
vio Montun tiloissa. Vaikka välipalassa onkin kyse koulun lainsäädännöllisestä velvollisuu-
desta, on kyseinen tapahtuma kuitenkin enemmän kuin osiensa summa, sillä suosittu välipa-
latarjoilu on lisännyt yhteisöllisyyttä peruskouluryhmien välillä ja tarjonnut koko koululle 
mahdollisuuden kiinnittää enemmän huomiota ekologia- ja ympäristökasvatukseen. 
 
Vaikka valmistuvien peruskouluryhmien sekä lakitettavien abiturienttien valmistujaisjuhlia 
ei kyetty kevään aikana järjestämään normaaliin tapaan, ei ylpeytemme yhteiskunnallisten 
myllerrysten keskellä valmistuvista ryhmistä voisi olla suurempi.  
 
Tämän lukuvuosiraportin tarkoituksena on välittää kokonaiskuva koulumme yhteisestä luku-
vuodesta 2019–20. Vaikka erityisesti liitteenä oleva verkkovuosikertomus pukee lukuvuoteen 
liittyvät tunteet kuviksi, on poikkeuksellisen lukuvuoden tärkeintä ymmärtämäämme asiaa 
vaikea kuvata muuten kuin kertomalla siitä tässä esipuheessa. Me tämän raportin laatijat us-
kaltanemme väittää puhuvamme koko henkilökunnan ja opiskelijoiden suulla, kun sa-
nomme, että tämä lukuvuosi pitkine etäisyyksineen näytti meille sen, mikä tekee koulus-
tamme niin erityisen paikan. Me kaikki. 
 
Lukuvuosiraportin laatijat 
Milla Koskenniemi ja Ville Hirvonen  
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Opettajat 

Ruha-Tuomola Marja-
Leena 

FM, johtava rehtori, aikuislukion rehtori 

Andersson Svetlana FM, tuntiopettaja, venäjä 
Autti Sini FM, tuntiopettaja, ruotsi, saksa 
Ekstrand Jonna KM, erityisopettaja, vararehtori 
Ervasti Leena KM, opinto-ohjaus 
Fabritius Minna FM, tuntiopettaja, ruotsi 
Haaksluoto Erja FM, lehtori, englanti 
Hakala Olli VTM, tuntiopettaja, elämänkatsomustieto 
Hakkarainen Maria HuK, tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus 
Hartikainen Frans FK, tuntiopettaja, fysiikka, matematiikka 
Heinonen Sanni KM, tuntiopettaja, tukiopetus 
Hirvonen Ville FM, tuntiopettaja, historia, tvt, yhteiskuntaoppi 
Jansson Jan FM, tuntiopettaja, kemia, matematiikka 
Kangasmäki Mikko FM, tuntiopettaja, matematiikka 
Kanniainen Janne FM, lehtori, ruotsi, englanti, espanja 
Karhu Katja TM, tuntiopettaja, psykologia 
Karilainen Sanna FM, tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus 
Klemettinen Petra TM, tuntiopettaja, elämänkatsomustieto, uskonto 
Korkiakangas Tiina FM, tuntiopettaja, biologia, maantiede, terveystieto 
Korpi Saarah FM, tuntiopettaja, uskonto (islam) 
Koskenniemi Milla FM, tuntiopettaja, englanti, liikunta, terveystieto 
Kotro Arno VTM, tuntiopettaja, filosofia, psykologia 
Kujala Taija FM, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus 
Kylä-Rekola Matti FM, lehtori, matematiikka, fysiikka 
Lemberg Janne FM, tuntiopettaja, matematiikka 
Mattila Satu FM, KM, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä, äidinkieli ja 

kirjallisuus 
Päkkilä Jenni FM, tuntiopettaja, englanti, ranska 
Rinnemaa Anna VTM, FM, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä, äidinkieli ja 

kirjallisuus 
Routti Laura FM, tuntiopettaja, englanti 
Seppänen Aku HuK, tuntiopettaja äidinkieli 
Snellman Mia KM, opinto-ohjaaja 
Tuomi Olli FM, tuntiopettaja, matematiikka 
Tuomisaari Laura FM, lehtori, biologia, maantiede, terveystieto 
Turumäki Päivi FM, tuntiopettaja, historia, tvt, yhteiskuntaoppi 
Uitti Jaana FM, lehtori, historia, yhteiskuntaoppi 
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Umehara-Sorsa Hiromi FM, tuntiopettaja, japani 
Vallius Laura KM, tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena 

kielenä 
Varis Tiina FM, tuntiopettaja, englanti 
Virtanen Merja FM, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä 

 

Toimihenkilöt 

Achenchab Mohamed iltavahtimestari 
Ali Keise opintoavustaja 
Bosas Tom mikrotukihenkilö 
Escartin Hamarinen Pablo psykologi 
Heikkinen Jutta opintosihteeri, sisällöntuottaja 
Junell Outi kirjastonhoitaja 
Loman Petri opintokoordinaattori 
Majanen Anna kirjastonhoitaja 
Nordbo Tuula talouspäällikkö 
Ojala Nina taloussihteeri 
Parikka Elisa kuraattori 
Ranta Pipsa kirjastonhoitaja, opintoavustaja 
Sevilem Pia hallintosihteeri 
Tanska Soile terveydenhoitaja 
Tanskanen Taina talouspäällikkö 

 
Erityisopettajia:  1 
Lehtoreita:   6 
Opinto-ohjaajia:  2 
Toimihenkilöitä: 15 
Tuntiopettajia:  29 
 

Töölön yhteiskoulun johtoryhmä  

Marja-Leena Ruha-Tuomola, johtava rehtori, aikuislukio 
Pirkko Majakangas, rehtori, yläkoulu ja lukio 
Tuula Nordbo, talouspäällikkö 
Taina Tanskanen, talouspäällikkö  
 

Perusopetuksen ryhmänohjaajat 

PK18D Pipsa Ranta 
PK18A Anna Rinnemaa 
PK18B Tiina Varis 
PK19A Milla Koskenniemi 
PK19B Ville Hirvonen 
PK19C Merja Virtanen 
PK19D Tiina Varis 
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LUVA:n ryhmänohjaaja 

Satu Mattila 
 

Kehittämisryhmä (KEHRÄ) 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, rehtori 
Jonna Ekstrand, erityisopettaja, vararehtori  
Taija Kujala, sihteeri, äidinkielen aineryhmä 
Minna Fabritius, kielten aineryhmä 
Jan Jansson, matemaattis-luonnontieteellinen aineryhmä 
Satu Mattila, suomi toisena kielenä opetus lukiossa ja LUVA 
Mia Snellman, opinto-ohjaaja  
Laura Tuomisaari, reaaliaineiden aineryhmä 
Merja Virtanen, suomi toisena kielenä opetus 
 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, rehtori  
Jonna Ekstrand, erityisopettaja/vararehtori 
Leena Ervasti, opinto-ohjaaja 
Mia Snellman, opinto-ohjaaja 
Elisa Parikka, kuraattori  
Soile Tanska, terveydenhoitaja  
Pablo Escartin Hamarinen, psykologi  
Katja Karhu, aineenopettaja 
Keise Ali, opintoavustaja 
 

Työsuojelutoimikunta 

Työnantajan edustajat: 
Marja-Leena Ruha-Tuomola 
Pirkko Majakangas 
 

Töölön yhteiskoulun yläkoulun ja lukion opettajien edustajat: 

Työsuojeluvaltuutettu Auli Keskisaari 
1. varavaltuutettu Marianne Siitonen  
2. varavaltuutettu Tiina Joenpelto (31.12.2019 asti) 
2. varavaltuutettu Mia Riikonen (1.1.2020 alkaen) 
  
Töölön yhteiskoulun aikuislukion opettajien edustajat: 
Työsuojeluvaltuutettu Matti Kylä-Rekola 
1. varavaltuutettu Janne Lemberg 
2. varavaltuutettu Milla Koskenniemi 
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Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön edustajat: 
Työsuojeluvaltuutettu Tuula Nordbo (31.12.2019 asti) 
1. varavaltuutettu Pia Sevilem (31.12.2019 asti) 
Työsuojeluvaltuutettu Taina Tanskanen (1.1.2020 alkaen) 
1. varavaltuutettu Pipsa Ranta (1.1.2020 alkaen) 
  

Opiskelijakunnan hallituksen opettajajäsen 

Satu Mattila 
 

Tutor-opiskelijatoiminnan ohjaava opettaja 

Merja Virtanen 
 

Tvt-tiimi 

Noora Ahokallio, aineenopettaja (Töölön yhteiskoulun yläkoulu ja lukio) 
Tom Bosas, mikrotuki 
Jan Jansson, aineenopettaja 
Pipsa Ranta, opintoavustaja 
Anna Rossi, aineenopettaja (Töölön yhteiskoulun yläkoulu ja lukio) 
Päivi Turumäki, aineenopettaja 
 

Ystävyyskoulutiimi 

Merja Virtanen 
Keise Ali 
Ville Hirvonen 
Milla Koskenniemi 
Satu Mattila 
Tiina Varis 
 

 

Aikuislukion opiskelijamäärät 

Lukiotutkintoa suorittavat: 238 
Peruskoulun alkuvaihetta suorittavat: 22 
Peruskoulun päättövaihetta suorittavat: 202 
Lukion valmistavan koulutuksen opiskelijat: 14 
Lukion aineopiskelijat, johon kuuluvat myös kaksoistutkintoa suorittavat: 670 
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Valmistuneet, päättötodistuksen saaneet ja ylioppilaat 

Perusopetuksen päättötodistuksia: 103 
Perusopetuksen alkuvaiheen suorittaneet: 17 
LUVA:n suorittaneet: 10 
Lukion päättötodistuksia: 36 
Ylioppilastutkinnot: 112 
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Lähes kaikki kurssit toteutuivat suunnitellusti. Toteutunut kurssitarjotin liitteenä. 
 

 

Jaksojärjestykseen merkityt palauteillat järjestettiin lukuvuonna 2019–20 muutoin vakiintu-
neeseen tapaan, paitsi kahden viimeisen jakson koepalaute annettiin etänä sähköisiä alustoja 
ja Wilman tekstiviestipalvelua hyödyntäen.  
 

 

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja ylioppilaskirjoitusten sujumiseksi Töölön yh-
teiskoulun hallitus päätti suositella koulun kaiken opetuksen järjestämistä etäyhteyksin 
16.3.2020 alkaen viikoksi. Päätös oli tulevaa ennakoiva, sillä maan hallitus ilmoitti koulujen 
siirtyvän 18.3. etäopetukseen koronavirusepidemian takia. Vaikka nuorten perusopetuksen 
oppilaat palasivat takaisin lähiopetukseen 14.5.2020, jatkettiin aikuisten perusopetusta, lu-
kioon valmistavaa koulutusta ja lukiokoulutusta etäopetuksena lukukauden loppuun saakka. 
Myös kaksoistutkinto-opiskelijoiden ammatilliset opinnot ja lukiokurssit jatkuivat etäopetuk-
sena toukokuun loppuun. Ylioppilastutkintolautakunta päätti ylioppilaskirjoitusten kirjallis-
ten kokeiden jo alettua aikaistaa reaaliaineiden kokeita viikolla. Viikolla 11 ylioppilaskokeita 
oli jokaisena arkipäivänä. 
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Oheinen kuva havainnollistaa Töölön yhteiskoulun aikuislukion toimijoita. Tässä luvussa ker-
rotaan, miten lukuvuosisuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet, ja mitä muuta eri 
työryhmät ja toimijat ovat lukuvuoden aikana tehneet. 
 

 
 

 

 

Opettaja ja henkilöstökokoukset pidettiin muutoin lukuvuosisuunnitelmassa suunnitellulla 
tavalla, paitsi kevään viimeinen kokous pidettiin perjantaina 22.5.2020 etäyhteyden välityk-
sellä koronavirusepidemian takia. Kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä Peda.netin intrassa.  
 

 

Kehrä on käsitellyt opetussuunnitelmatyön etenemistä kokouksissaan, mutta pääosin LOPS-
tiimit ovat työskennelleet itsenäisesti. Kehrässä on keskusteltu erityisesti lukujärjestykselli-
sistä ratkaisuista opetussuunnitelmatyön yhteydessä. 
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E-kursseista päätettiin suurimmalta osin luopua vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Päätet-
tiin keskittyä e-kurssien osalta abikursseihin tai muilla tavoin ylioppilaskokeeseen valmistau-
tumisen kannalta olennaisiin kursseihin. Oppiaineiden pakollisia kursseja ei jatkossa järjes-
tetä e-kursseina yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. E-kurssien sijaan päätettiin kehit-
tää tenttimiskäytäntöjä lähikursseilla.  
 
Lukuvuoden aikana toteutetuissa kyselyissä saatuja tuloksia on tarkasteltu, mutta esimerkiksi 
yhtenäistetyn kurssipalautteen kertyminen on painottunut niin pitkälle kevääseen, että tulos-
ten tarkastelu lukuvuoden aikana ei ole ollut mielekästä.  
 
Alkuvaiheen hylättyjen kurssien uusimiskäytänteistä keskusteltiin paljon. Sovittiin, että opet-
tajat merkitsevät Wilmaan näkyviin myös opiskelijan kurssikokeen numeron, vaikka hyväk-
sytty kurssi arvioidaan S-merkinnällä. Päätettiin, että opiskelijalle voidaan harkinnan mu-
kaan antaa mahdollisuus siirtyä alkuvaiheesta päättövaiheeseen, vaikka alkuvaiheen suori-
tuksissa olisi puutteita. Puuttuvia alkuvaiheen suorituksia voi olla mahdollista täydentää 
myös päättövaiheen aikana. 
 
Hiljentymistila, oppilaskunnan huone, oli käytössä välituntien aikana. Ohjeistettiin, että hil-
jentymisen lisäksi esimerkiksi wc-käynnit ja omat puhelut hoidetaan vain välituntisin. Työ-
rauhaa luokissa saatiin näin parannettua ja hälyä käytäviltä vähennettyä.  
 
Syksyllä 2019 järjestettiin valintakoe, jossa oli suomen kielen tehtävien lisäksi matematiikan 
tehtäviä. Haastattelutilanteessa haastattelijat testasivat myös vähän englannin kielen taitoa. 
Saatua tietoa käytettiin hyväksi opiskelijavalintaa ja ryhmäjakoja tehtäessä. 
 
Keväällä on epidemiatilanteen takia jouduttu kokeilemaan poikkeuksellisia haastattelukäy-
tänteitä perusopetuksen opiskelijaksiotossa. 
 
Kevätlukukaudella aloitettiin kartoittamaan opiskelijoita, jotka haluaisivat esitellä kertomuk-
siaan ja kokemuksiaan aikuislukio-opinnoista koulun verkkosivuilla. Opiskelutarinoiden ke-
rääminen kuitenkin keskeytyi etäopetukseen siirryttäessä. Toimintaa voidaan jatkaa seuraa-
vana lukuvuonna. 
 
Koulun Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitystä työstettiin ke-
vätlukukaudella. Suunnitelma tullaan hyväksymään syyslukukauden 2020 alussa. 
 

 

Opettajien aineryhmät kokoontuivat lukuvuoden aikana joko lähi- tai etäpalavereihin aine-
ryhmän vastaavan tai muun opettajan kutsumina. Opettajien aineryhmät laativat omalle toi-
minnalleen tavoitteet lukuvuodeksi, ja lisäksi jokainen opettaja määritteli henkilökohtaisen 
kehittymisensä tavoitteet ryhmän tavoitteisiin liittyen. Loppukeväästä tavoitteiden toteutu-
mista arvioitiin. 
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Matemaattisten aineiden aineryhmä lähestyi lukuvuoden teemaa aktiivinen kansalaisuus eri-
tyisesti pohtimalla tiedon luotettavuuden arviointiin tarvittavia matemaattisia ja luonnontie-
teellisiä valmiuksia. Tilastomatematiikan kursseilla käsiteltiin yhteiskunnallisia aineistoja ja 
esimerkiksi kemian kursseilla perehdyttiin kemialliseen keskusteluun yhteiskunnassa ja sii-
hen osallistumiseen tavallisena kansalaisena.  
 
Ryhmän vuoden tavoitteena oli myös oppiainerajat ylittävän opetuksen mahdollisuuksien 
kartoittamista, jota on tehty erityisesti kaksoistutkintoyhteistyökouluissa opetussuunnitelma-
työn yhteydessä. Kurssien varsinainen yhdistäminen ei vaikuta hedelmällisimmältä vaihto-
ehdolta oppiaineiden erilaisen etenemisjärjestyksen ja opiskelijoiden ainevalintojen näkö-
kulmasta, mutta monissa aineissa on mahdollista toteuttaa pienimuotoisempaa yhteistyötä 
jakson aikana. Lukuvuoden aikana kaksoistutkintoyhteistyökouluissa kokeiltiin esimerkiksi 
escape room tyylisiä matematiikan tunteja englannin kielellä. Kokeiluista saatiin erittäin hy-
vää palautetta ja ne tempasivat mukaansa myös normaalilla tunnilla passiivisesti olleet oppi-
laat. 
 
Koulujen välistä yhteistyötä kartoitettiin ja perehdyttiin mm. perusopetuksen opiskelijoiden 
jatko-opintovalintoihin, mutta konkreettisia toimia ei päästy aloittamaan. Työ jatkuu seuraa-
vana lukuvuonna ainakin vierailuna hoitoalan ammattioppilaitokseen. 
 
MAY15-kurssilla panostettiin lukuvuoden aikana erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistau-
tumiseen. Kurssin osallistujamäärät edelleen pysyivät pieninä ja kehittämistyö jatkuu seuraa-
vana lukuvuonna. Kurssin lähiopetus järjestetään tulevaisuudessa uudelleen keskitetysti yh-
dessä jaksossa kevään ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen tukemiseksi, mutta mahdol-
lisuus itsenäiseen suoritukseen etäopintoina pidetään auki lukuvuoden ympäri, jotta mate-
riaalilla voidaan tukea myös muiden matematiikan kurssien suoritusta. 
 

 

Sähköisen ylioppilaskokeen vaatimat taidot lukio-opetuksessa 

Aineryhmän lukiokursseilla harjoiteltiin suunnitellusti sähköisessä ylioppilaskokeessa vaa-
dittuja keskeisiä oppiainekohtaisia taitoja, boottausta ja apuohjelmien käyttämistä. 
 

Laaja-alaisen osaamisen teema perusopetuksessa ja lukiossa 

Lukion äidinkielen ja S2:n kursseilla vahvistettiin työelämässä ja jatko-opinnoissa eli aktiivi-
sessa kansalaisuudessa tarvittavia kirjoitus-, viestintä- ja lukutaitoja. Työelämäaiheita ja 
muita yhteiskuntaan osallistumiseen liittyviä aiheita käsiteltiin myös suoraan lukion, LUVA:n 
ja peruskoulun kurssien keskustelu-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitustehtävissä. Etenkin perus-
koulun s212- ja s214-kursseilla keskityttiin tähän teemaan tekemällä kuuntelutehtäviä työ-
haastattelutilanteista, harjoittelemalla työhaastattelua sekä tutustumalla erilaisiin koulutuk-
siin ja ammatteihin tekstien, kuunteluiden ja videoiden avulla.  
 



16 

Opettajien osaamisen vahvistaminen 

Aineryhmän jäsenten osaamispohjaa ja yhteistyötä lisättiin laajentamalla opettajien kurssi-
valikoimaa: aiemmin vain lukiossa opettaneilla on ollut perusopetuksen kursseja ja päinvas-
toin; S2-opettajat ovat opettaneet äidinkieltä ja päinvastoin. Yhteistyön kursseja suunnitel-
taessa on koettu toimineen hyvin. Opettajat myös kouluttivat itseään tarpeidensa mukaan. 
 

Opiskelijapalautteen hyödyntäminen perusopetuksen s2-oppiaineessa lukuvuoden 
suunnittelussa 

Perusopetuksen alkuvaiheen kursseista saatua aiempaa kokemusta hyödynnettiin ja muutet-
tiin tarjottavia s2-kursseja. Muutokset lisäsivät kurssien monipuolisuutta, ja opiskelijat olivat 
tyytyväisiä. Opiskelijoiden toiveen mukaisesti puhumisen harjoittelua lisättiin monilla s2-
kursseilla ja lisäksi päättövaiheessa järjestettiin s214 Puhumalla paras kursseja. 
 

Ohjauksen kehittäminen lukion S2-oppiaineessa 

Opiskelijoilta tiedusteltiin lukion S2-opintojen alkaessa toiveita S2-ohjauksesta. Opiskelijat 
toivoivat etenkin Wilma-viestejä kännykkään siitä, milloin kukin S2-kurssi on alkamassa ja 
myös muistutuksia koekerroista ja pakollisten tehtävien palautuksista S2-kurssien aikana, 
sillä etenkin kaksoistutkinto-opiskelijoilla kokevat haasteellisena seurata kahden eri oppilai-
toksen jaksotusta. Haasteita havaittiin edelleen ÄI- ja S2-oppiaineen valintaan liittyvässä oh-
jauksessa, mikä näkyi esimerkiksi siinä, että syksyn 2019 ylioppilaskokeissa moni S2-oppi-
aineeseen oikeutettu mutta silti ÄI-oppiainetta opiskellut ja äidinkielen ylioppilaskokeisiin 
osallistunut opiskelija sai kokeestaan improbaturin. 
 

Muuta: arviointikokeiluja, eri oppiaineiden välistä yhteistyötä ja opintoretkiä 

Lukion äidinkielessä tehtiin arviointikokeiluita ja yhteistyötä eri oppiaineiden kesken 
LOPS2019-hengessä. Useiden kaksoistutkintoryhmien kanssa käytiin opintoretkellä kirjas-
tossa tai Helsingin kirjamessuilla. Päättövaiheen ja alkuvaiheen s2-kursseilla tehtiin monen-
laista yhteistyötä eri oppiaineiden, etenkin TVT:n ja reaaliaineiden, kanssa. Lisäksi ainakin 
yksi perusopetusryhmä kävi opintoretkellä Oodissa. 
 

 

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten aineryhmä, ”kielten aineryhmä”, oli asettanut 
lukuvuoden yhteisiksi tavoitteikseen Sanaston opiskelun tavat kehittämisen painopisteinä, 
Arviointikäytänteiden ja työtapojen yhtenäistämisen sekä laaja-alaisen osaamisen teeman 
huomioimisen. Lukuvuodelle asetettuja tavoitteita edistettiin aineryhmässä monin tavoin.  
 
Aikuisten perusopetukseen on edelleen melko niukalti tarjolla sopivaa valmista oppi- ja ar-
viointimateriaalia, eivätkä esimerkiksi kaikki oppikirjat sovellu käytettäväksi sellaisenaan, 
vaan kaipaavat paljon oheis- ja tukimateriaalia. Perusopetuksen englannin opettajat edistivät 
ja muokkasivat omia materiaalipakettejaan ja kokeitaan systemaattisesti ja tekivät asiassa pal-
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jon myös yhteistyötä. Materiaaleissa näkyi myös lukuvuoden laaja-alainen teema Työelämä-
taidot ja yrittäjyys, johon liittyen kursseille sisällytettiin muun muassa teemaan liittyviä vi-
deoita sekä kuuntelu-, kirjoitus- ja keskustelutehtäviä.  
 
Erityisesti perusopetuksen englannin kursseilla opettajat huomasivat tietyntyyppisten harjoi-
tus- ja koetehtävien toimivan ryhmien kanssa paremmin kuin toisten, ja näiden toimivimpien 
tehtävätyyppien osuutta opiskelijoille jaettavassa oppi- ja harjoitusmateriaalissa sekä koeteh-
tävissä lisättiin. Opettajat tekivät käytössä olevien oppikirjojen teksteihin monipuolisia sanas-
totehtäviä, joissa pyrittiin keskittymään erityisesti aivan oleellisimpien avainsanojen ja fraa-
sien hallinnan vahvistamiseen. Osittain samoja tehtävätyyppejä otettiin käyttöön myös perus-
opetuksen ruotsin kurssilla, joka toteutui tänä lukuvuonna parin vuoden tauon jälkeen, ja 
kurssilla oli suurta apua siitä, että moni toimintatapa oli opiskelijoille tuttu jo englannin kurs-
seilta.  
 
Lukion kursseilla opettajat käsittelivät sanasto-opiskelun teemaa kukin haluamallaan ja kurs-
seille sopivilla tavoilla. Osa opettajista kokeili uusia sanastoharjoittelun tyyppejä, sanasto-
sovelluksia tai muita sanasto-opiskelun keinoja ja rohkaisi myös opiskelijoita kokeilemaan ja 
käyttämään niitä. Osa opettajista teki myös arviointikokeilun osana LOPS-tiimien työtä. Lu-
kion laaja-alainen teema aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä on osalla kursseista 
mukana suoraan opetussuunnitelman mukaisissa sisällöissä, ja teemaa nivottiin mukaan 
myös muille kursseille. 
 
Arviointikäytänteiden yhdistämiselle oli tarvetta erityisesti perusopetuksen englannissa, 
jossa opettajat tekivätkin lukuvuoden aikana paljon yhteistyötä. Opettajat yhtenäistivät muun 
muassa kurssien loppuarvosanan muodostumiseen, kursseilla vaadittaviin suorituksiin sekä 
kirjoitelmatehtävien arviointiin liittyviä toimintatapojaan. Lukion kielten kursseilla on suu-
rempi kirjo eri kieliä, oppimääriä ja kurssien rytmityksiä (esim. iltaopetus vs. eri kaksoistut-
kintokoulut), minkä vuoksi toimintatapojen yhtenäistäminen ei ole niin vaivatonta eikä ehkä 
aina tarkoituksenmukaistakaan. Lukionkin opettajat kuitenkin vaihtoivat ajatuksia ja koke-
muksia lukuvuoden mittaan, ja kollegoilta saatuja vinkkejä oli mahdollisuus harkita tai ko-
keilla omaankin käyttöön. 
 
Kevään yllättäen alkanut etäopetusjakso toi uusia toimintamalleja kaikkien oppiaineiden kai-
kille kursseille. Poikkeustilanteessa lisättiin mm. Peda.net-oppimisympäristön, digimate-
riaalien ja kokeiden sekä muiden sähköisten kanavien ja sovellusten käyttöä. Paljon uuden 
edessä olivat niin opettajat kuin opiskelijatkin. Suurimman ”alkutohinan” laannuttua moni 
opettajista koki oppineensa lyhyessä ajassa paljon lisää, ja osa nyt testatuista uusista toimin-
tatavoista tai teknisistä apuvälineistä voi mahdollisesti jatkossa vakiintua osaksi lähiopetuk-
senkin käytänteitä. Aineryhmän keväisissä Google Meet etätapaamisissa kuitenkin kaipail-
tiin vahvasti myös takaisin yhteisen koulun tiloihin – kasvokkaisiin ja aidon vuorovaikuttei-
siin kohtaamisiin sekä opiskelijoiden että kollegoiden kanssa.  
 
Englannin perusopetuksessa jatkettiin tukitoimia, ja viikoittaista tukiopetusta oli koko luku-
vuoden ajan. Myös lukion puolen kieliklinikka oli toiminnassa, ja opettajan kanssa saattoi 
tarvittaessa sopia ohjausajan myös klinikka-ajan ulkopuolelle. Tukiopetus-, klinikka- ja muita 
kohtaamisia toteutettiin etäopetusjakson aikana muun muassa puhelin- ja videoyhteyksien 
avulla. 
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1) Opiskelun taidot ja työkalut  

Lukio-opetuksessa Abitti- ja Peda.net-alustat ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Eri aineissa 
käytetään näiden lisäksi erilaisia erilaisia sovelluksia ja ohjelmia. Etäopetukseen siirtyminen 
kevään lopuksi toi käyttöön työkaluja, joita on tullut lähikursseilla käytettyä vähemmän (ope-
tusvideoiden tekemistä, verkkokeskusteluja). 
 
Perusopetuksessa lähikursseillakin käytettiin yhä enemmän Peda.netiä, ja rinnalla esimer-
kiksi Kahooteja ja Google Formsia – tilanteesta ja ryhmästä riippuen. Etäopetuksessa käytet-
tiin Peda.netin ja sähköpostin rinnalla ainakin opetusvideoita, äänitallenteita, verkkokeskus-
teluja ja Google Forms lomakkeita.  
 
Opiskelun taitoihin kuuluu lähdekriittisyys ja kyky arvioida tiedon luotettavuutta. Tätä käsi-
teltiin myös paljon opiskelijoiden kanssa kaikissa reaaliaineissa. 
 
Psykologiassa tarkasteltiin sitä, millaista on tehokas opiskelu psykologisen tutkimuksen va-
lossa. Opiskelijoita kannustettiin reflektoimaan omia opiskelutottumuksiaan. 
 
Käänteistä opetusta (flipped classroom) sovellettiin ja tarjoiltiin opiskelijoille vaihtelevalla 
menestyksellä. Tiukkaan pakatuilla kursseillamme olisi tosi iso etu, jos ajattelu löisi opiskeli-
joiden keskuudessa itsensä läpi, joten jatkamme tätä seuraavana lukuvuonna.  
 

2) Reaaliaineiden välinen yhteistyö 

Reaaliopettajat opettavat paljon eri kouluissa ja eri aikaan, joten monien kanssa tapaamme 
vain satunnaisesti tai harvakseltaan. Yhteyttä pidettiin lukuvuonna enimmäkseen sähköpos-
tilla ja Reaalikehrä-sivulla Peda.netissä ja pari kertaa tapaamalla kasvokkain. Erilaisia vink-
kejä materiaaleista, opetuskokeiluista ja digiratkaisuista sekä opetuksen käytänteistä on kui-
tenkin saatu ja annettu paljon – erityisesti 6. kerroksen työtilassa. 
 
Myös opetuksen toteutuksessa tehtiin yhteistyötä. Samaa kurssia opettavat opettajat työstivät 
yhteisiä materiaaleja. Perusopetuksessa reaaliaineiden ja tvt:n opetusta on integroitu, ja esi-
merkiksi terveystiedon tehtävien tekemistä Peda.netissä harjoiteltiin tvt-tunnilla.  
  

3) Lukuvuoden teemana aktiivinen kansalaisuus  

Lukuvuoden teema-aihetta aktiivinen kansalaisuus käsiteltiin esimerkiksi alkuvaiheen tvt-
kurssilla tiedonhakutehtävissä (aiheena yhteiskunnallinen toiminta) tai biologian ja maantie-
teen ilmastonmuutostunneilla, kun esillä ovat olleet koululaisten ilmastolakot, Earth hour 
tapahtuma ja ilmastoahdistukseen vaikuttaminen toiminnan kautta. Psykologiassa puhuttiin 
kriittisen ajattelun tärkeydestä, oman ajattelun kehittymisestä, rooleista ja ryhmäpaineesta – 
kaikki merkityksellisiä asioita tunnistaa, kun tavoitteena on aktiiviseksi kansalaiseksi kehitty-
minen. 
 
Yhteiskuntaopin tavanomaisten sisältöjen lisäksi politiikkaa ja taloutta pidettiin esillä mel-
keinpä jokaisella tunnilla koko alkusyksyn ja kevään ajan. Esim. eduskuntavaalien aikaan 



19 

melkein jokainen tunti alkoi sillä, että pohdittiin missä tilassa hallitusneuvottelut ovat ja kuka 
haluaa ja mitä. 
 
Filosofian kursseilla pohdittiin ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja pyrittiin 
mahdollisuuksien mukaan kytkemään käsiteltyjä aihepiirejä ympäröivään maailmaan, mikä 
kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja vaikuttamiseen. 
 

4) LOPS 

Lukion uuden opetussuunnitelman työstäminen on ollut käynnissä koko lukuvuoden.  
 

 

Kaksoistutkintoyhteistyökouluissa tehtiin useampi ainerajat ylittävä yhteistyökokeilu. Per-
hossa järjestettiin oppiainerajoja ylittävää opetusta vetämällä pakohuonetyylisiä tunteja eng-
lannin kielellä ja analysoimalla oppilaiden tekemiä persoonallisuustestejä matematiikan työ-
kaluilla. Business College Helsingissä tehtiin yhteistyötä erityisesti englannin ja äidinkielen 
kurssien välillä. 
 
Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa järjestettiin teemaopintokurssi TO1 Tutkiva työskentely. 
Kurssista vastasivat opettajat Ville Hirvonen, Milla Koskenniemi ja Satu Mattila. Kurssi järjes-
tettiin useammalle jaksolle jakautuvana kokonaisuutena, jonka opiskelijat saattoivat aloittaa 
joustavasti ja suorittaa itsenäisesti; kurssin osasuorituksia oli myös mahdollisuus käyttää hy-
väksi muilla kursseilla. Kurssin teemana oli koko lukuvuoden teema aktiivinen kansalaisuus, 
joten opintojakso nivoutui hyvin muihin kursseihin ja teemavuoden tapahtumiin. Monet 
kurssin tehtävistä oli mahdollisuus suorittaa englanniksi, mikä olikin monen opiskelijan mie-
leen.  
 

 

Opinto-ohjauksen kohderyhmiä olivat perusopetus (alkuvaihe ja päättövaihe), LUVA, aikuis-
lukio, kaksoistutkinto ja aineopiskelijat. Opinto-ohjauksen palveluita käytettiin lukuvuoden 
aikana runsaasti kaikilla kouluasteilla. Opinto-ohjauksen pääpaino oli opintojen aikaisessa 
suunnittelussa, jatko-opintojen suunnittelussa ja uraohjauksessa sekä opintoihin liittyvässä 
elämänhallinnan tukemisessa. Ohjausta toteutettiin yksilötapaamisina, pienryhmäohjauk-
sena, info-tilaisuuksina sekä kurssimuotoisesti perusopetuksen (alku- ja päättövaihe) opinto-
ohjaus ja työelämätaidot oppiaineen puitteissa sekä lisäksi LUVA:ssa kurssimuotoisena ope-
tuksena. Opinto-ohjaajat huolehtivat perusopetukseen hakevien yksilöhaastatteluista yh-
dessä erityisopettajan kanssa sekä syksyllä että keväällä. Kevätlukukaudella valintahaastatte-
lut tehtiin etähaastatteluina. 
 
Lukio-opiskelijoiden tarve opinto-ohjaukseen näkyi lukuvuoden aikana lisääntyneinä yhtey-
denottoina ja ohjaustapaamisina. Opinto-ohjauksessa huomioitiin meneillään olevat muutok-
set korkeakoulukentässä, erityisesti korkeakoulujen opiskelijavalintoihin liittyen. Tehostet-
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tiin opinto-ohjauksen tavoitettavuutta tiedotuksen ja opiskelijoille suunnattujen ohjausky-
selyjen keinoin. Lukion opinto-ohjauksessa järjestettiin läpi lukuvuoden suunnitellusti ryh-
mämuotoista ohjausta teemoittain yhteistyössä erityisopettajan kanssa (opo-infot). 
 
Jatkettiin tärkeää verkostoyhteistyötä kaksoistutkintoyhteistyökoulujen kanssa, esimerkiksi 
pidettiin kaksoistutkinto-opiskelijoille suunnattuja jo vakiintuneita opo-infoja. Pääkaupunki-
seudun aikuislukioiden opinto-ohjaajien verkosto kokoontui neljä kertaa lukuvuoden aikana. 
Tapaamisissa pohdittiin mm. ohjaustyön ajankohtaisia kysymyksiä. Lukuvuoden aikana 
opinto-ohjaajat tekivät yhteistyötä koulutusta ja kotoutumista hoitavien tahojen (Pääkaupun-
kiseudun toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, Kurvi-projekti, ohjaamo, TE-keskus ym.) 
kanssa sekä sote-puolen kanssa. Maahanmuuttajien perusopetuksen asioiden äärellä oltiin 
myös yhteistyössä AIPE-verkossa. 
 
Lukiolaisille suunnatuissa opinto-ohjauksen kyselyissä nousi selkeästi esiin kaksi teemaa: 
opinto-ohjauksen merkitys opiskelijan suunnitelmallisen opiskelutyön/opintopolun jäsentä-
mistä vahvistavana tekijänä sekä ohjauksen merkitys oppimista tukevan myönteisen muutos-
prosessin vauhdittajana. Perusopetuksessa palautetta kysyttiin lähinnä suullisesti ohjausta-
paamisten yhteydessä sekä jokaisella kurssilla kurssipalautteen muodossa. Saadun palaut-
teen pohjalta tarve yksilöohjaukseen on todella suuri: opiskelijat tarvitsevat henkilökohtaista 
ohjausta opintojen suunnittelun tueksi, ammatinvalinnan ja jatko-opintomahdollisuuksien 
hahmottamisessa, kartoittamisessa ja koulutuksiin hakeutumisessa sekä yleisemmin työelä-
mätaitoihin liittyvissä kysymyksissä. 
 
Lukuvuoden aktiivinen kansalaisuus teema oli esillä opinto-ohjauksen kursseilla arvo-pohdin-
tojen näkökulmasta ja henkilökohtaisessa ohjauksissa erityisesti yksilötason näkökulmasta; 
millaisia taitoja opiskelija tarvitsee kyetäkseen liikkumaan kohti aktiivisempaa kansalai-
suutta, myönteisten odotusten vahvistaminen suhteessa omaan pystyvyyteen, uudenlaiseen 
toimintaan rohkaistumiseen ja sitä kautta aktiiviseen kansalaisuuteen. 
 

 

Erityisopetuksen tavoitteet toteutuivat hyvin. Perusopetuksen opiskelijat saivat ryhmämuo-
toisesti erityistä tukea säännöllisesti kerran viikossa. Tunneilla opiskeltiin lukujärjestyksen 
mukaisia oppiaineita. Ryhmillä oli omat tukituntinsa. Sen lisäksi yksittäiset opiskelijat saivat 
tarvittaessa erityistä tukea yksilöopetuksena. LUVA:n ja lukion opiskelijat saivat erityistä tu-
kea yksilöopetuksena eri oppiaineisiin, oman toiminnan suunnitteluun, kokeisiin ja ylioppi-
laskokeisiin valmistautumiseen sekä lukusuunnitelmien tekoon.  
 

 

Opiskeluhuoltoryhmään kuuluivat rehtori Marja-Leena Ruha-Tuomola, kuraattori Elisa Pa-
rikka, terveydenhoitaja Soile Tanska, psykologi Pablo Escartin Hamarinen, opinto-ohjaajat 
Leena Ervasti ja Mia Snellman, aineenopettaja Katja Karhu, opintoavustaja Keise Ali sekä va-
rarehtori erityisopettaja Jonna Ekstrand (pj.). Ryhmä kokoontui kolme kertaa lukuvuoden ai-
kana.  
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Tavoitteemme opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi toteutui-
vat. Opiskelijoiden edustajat osallistuivat lukuvuoden aikana kahteen kokoukseemme. Kuu-
limme heidän toiveitaan ja kokemuksia opiskelusta koulussamme. Teetimme kaikille opiske-
lijoille kyselyn. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta ja mitä he 
toivoisivat koululle lisää. 
 
Opiskelijat kertoivat, että koulussamme on ystävällinen ja kannustava ilmapiiri. Opiskelijat 
toivoivat mm. lisää kursseja kurssitarjottimelle, vegaanisia vaihtoehtoja kahvilaan ja että työ-
rauha olisi parempi. Välillä käytäviltä kuuluu opiskelijoiden mukaan meteliä. Opiskelijat toi-
voivat myös tapahtumia, jotka loisivat yhteishenkeä ja ilmaisia välipaloja. 
 

 

Jokaiselle opiskelijaryhmälle nimettiin oma ryhmänohjaaja, jonka puoleen opiskelija ensi-
sijaisesti kääntyi erilaisissa ongelmatilanteissa. Ryhmänohjaaja tutustutti ryhmänsä koulun 
tapoihin ja käytänteisiin, jakoi välipalalipukkeet ja informoi ryhmäänsä kaikista ryhmää kos-
kevista uusista asioista. Ryhmänohjaaja myös seurasi ryhmänsä opiskelijoiden myöhästymi-
siä ja poissaoloja Wilmasta, mikä mahdollisti nopean puuttumisen tarvittaessa. Lisäksi Wil-
man kautta ryhmänohjaaja näki ryhmänsä suoritukset ja osasi esim. ohjata opiskelijaa tarvit-
taessa osallistumaan uusintakokeisiin. Ryhmänohjaajat saivat kännyköihinsä verkkoyhtey-
den, mikä helpotti sähköistä yhteydenpitoa ja mahdollisti mm. halukkaille ryhmille opiskeli-
joiden oman WhatsApp-ryhmän luomisen. Ryhmien valmistumisjuhlien käytänteitä hiottiin 
ja ryhmänohjaajan tueksi tehtyä Ryhmänohjaajan opasta päivitettiin. 
 

 

LUVA:ssa koulun yhteistä teemaa tuotiin esiin eri näkökulmista esiin kaikissa oppiaineissa 
sekä aineiden välisessä yhteistyössä. Aktiivinen kansalaisuus teema näkyi valituissa teksteissä 
ja tehtävissä. Erityisesti S2-kurssilla LVS3 käsiteltiin yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen liittyviä 
käsitteitä ja tehtiin ryhmätöitä, joissa pohdittiin aktiivisen kansalaisuuden käsitettä eri näkö-
kulmista.  
 
Lukuvuoden alussa LUVA-ryhmä kävi tutustumassa Ateneumin taidemuseossa suomalaiseen 
taiteeseen ja kukin opiskelija teki raapekartonkimetodilla oman taideteoksen. Luonnontie-
teen opetuksen yhteydessä opiskelijat tutustuivat jaksolla kaksi Heurekaan ja englannin ja 
suomen opetuksen yhteistyönä käytiin kolmannessa jaksossa katsomassa englanninkielistä 
teatteria, josta tehtiin tehtäviä molempiin aineisiin. Syyslukukauden lopussa käytiin yhdessä 
ryhmänohjaajan kanssa syömässä tarkoituksena käsitellä ryhmän hajoamista, kun osa opis-
kelijoista valmistui ja pohtia omien oppimistavoitteiden saavuttamista rennossa ympäris-
tössä. Kevätlukukauden museo- ja muut tutustumiskäynnit jouduttiin perumaan korona-epi-
demiatilanteen takia. 
 
Lukuvuonna 2019–20 kaikilla LUVA:n S2-kursseilla oli lukion kurssikoodi ja kaikki kurssit esi-
tellään opinto-oppaassa lukiolaisille avoimina kursseina. Opetusta kehitettiin kursseilla 
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aiempaa eriyttävämpään suuntaan, jotta niin LUVA-kuin lukio-opiskelijatkin saivat mahdol-
lisuuksien mukaan kursseista juuri heille sopivia sisältöjä ja voivat opiskella heille sopivin 
metodein. Eriyttämistä jatkettiin sähköisissä tehtävissä, kun siirryttiin etäopetukseen.  
 
Lukuvuonna 2019–20 erityisenä tavoitteena LUVA:ssa oli kehittää itse- ja vertaisarviointia, 
jotka ovat jo aiemmin olleet LUVA-opinnoissa keskeisiä: opiskelija arvioi kaikilla S2-kurs-
seilla omaa oppimistaan ja antaa muille opiskelijoille rakentavaa palautetta. Lukuvuonna 
2019–20 palautetta annettiin aiempaa monipuolisemmin ja kokeiltiin erilaisia tapoja antaa ja 
vastaanottaa palautetta suullisesti ja kirjallisesti. Itse- ja vertaisarviointia jatkettiin sähköi-
sesti, kun opetus muuttui etäopetukseksi. 
 

 
LUVA-ryhmä teatterissa marraskuussa 2019. 

 

 

Lukuvuoden aikana pidettiin kolme kokousta, joissa käsiteltiin koko koulun kannalta keskei-
siä asioita. Yläkoulun ja lukion oppilaiden ja opiskelijoiden koulusta poistumisharjoitus to-
teutettiin heti syyslukukauden alussa. Samanlainen harjoitus toteutettiin aikuislukion opis-
kelijoille myöhemmin syyslukukaudella yhteistyössä Helsingin Vapaapalokunnan ammatti-
laisten kanssa. Koulun henkilöstölle on omien kokousten yhteydessä järjestetty turvakävelyt. 
Kevätlukukauden aikana koulussa tehtiin Aluehallintoviraston valvoma työsuojelutarkastus, 
johon työsuojelutoimikunnan edustajia osallistui. Tarkastuksen yhteydessä mm. kemianluo-
kan kemikaalimerkinnät todettiin asianmukaisesti laadituiksi. Kevään koronavirukseen liit-
tyvästä tiedottamisesta raportoitiin. Toimikunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä hen-
kilöstön intrassa. 
 

 

Lukuvuosi sujui pitkälti ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti joustaen kuitenkin esiin 
tulleiden tarpeiden mukaan koulutuksia järjestämällä. Vuoden aikana arvioitiin perinteiseen 
tapaan koulun tvt-valmiuksia oppilaille ja opiskelijoille järjestetyin kyselyin. Tarkempi ra-
portti tvt-tiimin vuoden toiminnasta ja tvt-kyselyiden tuloksista erillisenä liitteenä. 
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Töölön yhteiskoulu ja aikuislukio saivat Opetushallitukselta valtionavustusta Toimintakult-
tuurin päivitys lops-ohjauksella hankkeeseen, joka liittyy koulun opetussuunnitelmatyöhön. 
Avustushakemuksen mukaisesti lukion opetussuunnitelmatyö jatkui syyslukukaudella opet-
tajien jakautumisella tiimeihin erilaisten opetussuunnitelman kehittämiseen liittyvien aihei-
den ympärille. Kullekin tiimille nimettiin lops-ohjaaja. Arviointitiimejä ovat vetäneet yhteis-
koulun opettaja Irene Bonsdorff, joka on mukana myös yksityiskoulujen lukiotutorverkos-
tossa, sekä Taija Kujala. Opiskelijalähtöisiin työtapoihin keskittyvää tiimiä on vetänyt Jan 
Jansson, joka on myös mukana lukiotutorverkostossa. Tiimiopettajuustiimejä ovat vetäneet 
Jenni Päkkilä ja yhteiskoulun Hanna Moilanen. Korkeakouluyhteistyötiimiä vetää Mia Snell-
man ja hyvinvointitiimiä Katja Karhu. 
 
Lukuvuoden aikana tiimien jäsenet osallistuivat koulutustilaisuuksiin koulun ulkopuolella 
mm. arvioinnista, tiimiopettajuudesta ja muista keskeisistä opetussuunnitelman teemoista. 
Lisäksi koululle pyydettiin esiintyjiä esimerkiksi projektityöskentelystä ja oppimaan oppimi-
sen taidoista erityisesti liittyen opiskelijakeskeisten työtapojen kehittämiseen.  
 
Syyslukukaudella tiimit ideoivat erilaisia opetuskokeiluita teemoihinsa liittyen ja näitä on 
päästy kokeilemaan lukuvuoden mittaan. Kokeiluita toteutettiin mm. itsearvioinnista, opis-
kelijoiden osallistamisesta kurssin suunnitteluun ja arviointiin eri tavoin sekä opiskelijoiden 
hyvinvoinnin lisäämisestä pienin konstein osana tavallista opiskelun arkea. Korkeakouluyh-
teistyön tiimissä mukana on ollut opettajia sekä yhteiskoulun että aikuislukion puolelta: vah-
vistettiin ja toteutettiin jo olemassa olevia vakiintuneita käytäntöjä ja malleja sekä ideoitiin 
uutta kuten edelleen järjestää yhteisiä korkeakouluinfoja lukiolaisille sekä lisätä korkeakou-
lujen tarjonnasta tiedottamista ja kootusti mm. Verkkolukio-sivustolla. Tiimiopettajuustii-
missä tehtiin matalan kynnyksen kokeiluja oppiainerajoja ylittävästi, mm. yhteistä aineistoa 
hyödyntäen eri aineiden kursseilla. 
 
Syyslukukaudella tiimeille jaettiin myös eri osuuksia opetussuunnitelman yleisen osan teks-
tistä ja toimintakulttuurin piirteitä, joiden toteutumista koulun arjessa tiimeissä on pohdittu. 
Tiimien vastuualueiksi nimetyt tekstiosuudet valmistuivat toukokuun lopulla, jolloin koulu-
jen ops-työstä vastaavat henkilöt Irene Bonsdorff, Jan Jansson ja Päivi Turumäki ryhtyivät 
työstämään teksteistä yhtenäistä opetussuunnitelmaa, jonka käsittely jatkuu syyslukukau-
della. 
 
Aikuislukion aineryhmissä myös käytiin läpi ainekohtaisia osuuksia opetussuunnitelmasta, 
järjestetty opetussuunnitelman perusteissa kuvattuja moduuleita opintojaksoiksi ja ideoitu 
erityisesti opetussuunnitelman perusteissa vaadittuja arvioinnin ja laaja-alaisen osaamisen 
toteutumisen tapoja eri opintojaksoissa. 
 
Kevätlukukaudella opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus osallistua opetussuunnitelmatyöhön 
keskustelutilaisuuksissa ja kyselylomakkeella, joihin osanotto ei ole ollut suurta. Opiskeli-
joilla on mahdollisuus kommentoida valmista ops-tekstiä seuraavana syyslukukautena. 
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Opettajilla oli mahdollisuus osallistua ops-tekstin laatimiseen tiimeissä ja tiimien ideoimilla 
tavoilla eri teemoihin liittyen. Tiimien kokemuksia myös jaettiin myös etätapaamisina järjes-
tetyissä keskustelutilaisuuksissa, joissa käsiteltiin myös opetussuunnitelman laajempia tee-
moja. 
 
Epidemiatilanne vaikutti moniin suunniteltuihin opetussuunnitelmatyön toimiin kevätluku-
kaudella 2020, mutta syyslukukaudella opetussuunnitelmatekstin käsittelyä jatketaan myös 
opettajakunnan kesken kasvokkaisissa tapaamisissa.  
 

 

 

Opiskelijakunnan hallitus järjestäytyi syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksen varsi-
naiset jäsenet lukuvuonna 2019–2020 olivat Mahamud Anwar, Faysal Badal Jamal, Abdirizak 
Mohamed Isse, Mohammed Safaa Albdairi, Abdullah Yaseen Najm, Sahra Ali Hassan ja 
Bisharo Ibrahim Abdi sekä kevätlukukaudella myös Ahmed Kazan Hoshyar, Ey Sa Ort ja Me-
rilyn Mendez Morquino. Varajäseninä toimivat syyslukukaudella Aniisa Abdi Hareed, Halimo 
Mohamed Ali, Sulekha Jama, Nawaal Abdulkar Hadoo ja Samu Suhendi. Varajäseninä toimi-
vat kevälukukaudella opiskelijat Imran Elmi ja Zamzam Jaama. Varajäseniä otettiin syys- ja 
kevätlukukaudella erikseen, koska osa opiskelijoista oli valmistumassa syyslukukauden lo-
puksi. Osa varsinaisista jäsenistä oli myös valmistumassa syyslukukauden lopussa, jolloin va-
rajäsenistä Ahmed Kazan Hoshyar, Ey Sa Ort ja Merilyn Mendez Morquino otettiin kevätlu-
kukauden alussa varsinaiseksi jäseneksi. 
 
Syyslukukauden aluksi kävi ilmi, että aikaisempana lukuvuonna hallituksen puheenjohta-
jaksi valittu opiskelija ei ollut enää opiskelijakunnassa. Syyslukukauden aikana keskusteltiin 
siitä, millainen opiskelija sopisi hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtajaksi 
äänestettiin opiskelija Fatima Ali. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja toimii opiske-
lijoiden edustajana koulun johtokunnassa.  
 
Lukuvuoden teema aktiivinen kansalaisuus näkyikin hienosti aivan sattumalta puheenjohta-
jasta käydyssä keskusteluissa ja puheenjohtajan vaaleissa. Myös kevätlukukauden tavoite ää-
nestettiin hallitusten jäsenten ehdotuksista. Voittajaksi valittu ehdotus nostettiin tavoitteeksi 
kevätlukukaudella: opiskelijakunnan hallituksen tavoitteena oli löytää vanhainkoti, jossa 
opiskelijat voisivat käydä lukemassa vanhuksille suomeksi. Tarkoitus oli, että opiskelijat voi-
sivat olla aktiivisia ja osallistua yhteiskuntaan samalla kun he vahvistaisivat suomen kielen 
osaamistaan. Kevätlukukauden aikana hallituksen jäsenet kartoittivat opettajajäsenen avulla 
sopivia vanhainkoteja ja palvelutaloja. Hallituksen kesken etsittiin niin opiskelijoille kuin 
asukkaille sopivia tapaamisaikoja. Linjattiin, että aluksi vain hallituksen jäsenet osallistuisi-
vat kokeiluun, jota voisi seuraavana lukuvuonna mahdollisesti laajentaa. Lukutoiminnan oli 
tarkoitus alkaa maaliskuussa 2020. Kevään koronaepidemiatilanne esti suunnitellun toimin-
nan aloittamisen. 
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Syyslukukaudella hallitus piti viisi ja keväällä neljä kokousta. Koronatilanteen vuoksi 14.3. 
alkaen kokoukset ja hallituksen toiminta peruttiin. Hallitus piti maaliskuun puolesta välistä 
alkaen yhteyttä vain WhatsApp-viesteillä. Hallituksen WhatsApp-ryhmää käytettiin keväällä 
myös muille opiskelijoille tiedottamiseen. 
 

 

Lukuvuonna 2019–2020 tutorien ohjaajana opettajana toimi Merja Virtanen ja tutoreina Ali 
Elmi Said, Dirie Faduma Hassan, Fatah Diyari Ahmed, Hassan Idle Mohamed, Ibrahim 
Mohamed Xabibo, Khudhur Abdullah Ahmed, Mahamud Anwar Said, Mohamed Ibrahim 
Abdilqani, Siad Hawo Ali ja Yelahow Dhiblawe Luul. Tutorit saivat tehtäväänsä perehdytyk-
sen ja olivat tukemassa aloittavia peruskoululaisia uusien ryhmien alkuinfoissa, orientaa-
tiopäivien tapaamisissa, ryhmäpajoissa ja muutoinkin tarvittaessa. Tutorit osallistuivat myös 
yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän järjestämiin opiskelijatapaamisiin. 
 

 

Yhteinen koulumme kysely toteutettiin 5. jaksossa helmi-maaliskuussa. Kyselylomake oli 
opiskelijoiden täytettävissä sähköisessä oppimisympäristössä Peda.netissä. Perusopetuk-
sessa ja LUVA:ssa kyselyä täytettiin pääsääntöisesti ryhmänohjaajan tapaamisen yhteydessä. 
Opiskelijoilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn Peda.netissä myös oppituntien ulkopuolella. 
Lukiolaiset vastasivat kyselyyn omatoimisesti oppituntien ulkopuolella. 
 
Kysely oli tarkoitettu aikuislukion iltakurssien opiskelijoille (lukio, perusopetus, LUVA), ei 
niinkään kaksoistutkinnon suorittajille. Kyselyyn vastasi 156 opiskelijaa (56 % vastanneista 
perusopetuksen opiskelijoita, 41 % lukio, 3 % LUVA). Opiskelijat olivat pääsääntöisesti tyyty-
väisiä kouluun, kouluarkeen ja koulun toimintaan. Tarkempi raportti liitteenä. 
 
Kyselyä ja siihen saatuja vastauksia käydään yleisellä tasolla läpi viimeistään lukuvuoden 
2020–2021 alkaessa opettaja- ja henkilöstökokouksessa. Kyselyn yhteenvedon läpikäynti vii-
västyi keväällä 2020 poikkeusolojen vuoksi. Koulun toimintaa ja käytäntöjä pyritään kehittä-
mään kyselystä saatujen tietojen ja toiveiden perusteella lukuvuonna 2020–2021. 
 

 

Yhtenäistetyn kurssipalautteen lomaketta uudistettiin lukuvuoden aluksi opettajakunnan toi-
veiden mukaan kattamaan enemmän opiskelijan omaa työskentelyä kurssilla, jolloin opettaja 
saa myös arvokasta palautetta opiskelijoiden työstä oman työnsä ohjaamiseksi. Toisesta jak-
sosta alkaen opettajat ovat keränneet kurssipalautetta valitsemiltaan ryhmiltä kaikissa Töö-
lön yhteiskoulun aikuislukion toimipisteissä. Tuloksista toimitettiin opettaja- ja opiskelija-
kunnalle raportti. Kurssipalautteen mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä oppimisympäristöön 
ja sen varusteluun ja opetusta pidetään laadukkaana. Opiskelijat esimerkiksi kokevat opetta-
jien olevan aktiivisessa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa kursseilla. Tuloksia käsitel-
lään myös seuraavan lukuvuoden alussa opettajakunnan kesken. 
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Työyhteisön yhteistä virkistystoimintaa järjestettiin lukuvuoden halki. Lauantaina 7.9. tehtiin 
henkilöstön yhteinen retki Nuuksioon. 26.10. henkilöstö kävi kansallisteatterissa katsomassa 
Sapiens-näytelmää. Pokeri-ilta järjestettiin 23.11. Koko koulun yhteisiä pikkujouluja vietettiin 
29.11. Kulosaaren kasinolla. Tammikuussa 31.1. käytiin katsomassa Helene-elokuvaa. Sun-
nuntaina 8.3. vietettiin brunssia Brasserie Kämpissä. Keskiviikkona 13.5. pidettiin etäkahvit, 
ja perjantaina 29.5. niin ikään järjestettiin henkilökunnan perinteiset kevätnyyttärit Google 
Meetissä, jossa skoolattiin yhdessä alkavan kesän kunniaksi.  
 

 

Perusopetuksen valmistujaisjuhlassa Kalevalan päivänä opettajajoukko lauloi valmistuville 
opiskelijoille jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan laulun Kalliolle, kukkulalle. Opiskelijat 
olivat järjestäneet upeat tarjoilut, joista nautittiin yhdessä. Lämminhenkinen helmikuun 
juhla jäi pandemiatilanteen vuoksi kevään ainoaksi perinteiseksi valmistujaistilaisuudeksi.  
 
Kevään lakkiaisjuhlaa ei koronavirustilanteen vuoksi järjestetty, mutta rehtorin videoterveh-
dys lähetettiin kaikille valmistuneille. 
 

 

Aikuislukion perusopetuksen opiskelijoiden maksuton välipalatarjoilu aloitettiin 4. jakson 
alussa (Laki perusopetuslain 1 ja 46 §:n muuttamisesta). Välipalaa on ollut mahdollisuus naut-
tia kahvio Montun tiloissa opiskeluillan välituntien aikana. Tarjoilu on saanut opiskelijoilta 
hyvää palautetta. 
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Business College Helsingin ensimmäisen vuoden kaksoistutkinto-opiskelijoille järjestettiin 
syyslukukauden aluksi yhteinen orientaatiotilaisuus, jossa kaksoistutkinnossa opettavat lu-
kio-opettajat toivottivat opiskelijat tervetulleiksi tykkiläisten suureen joukkoon. Tilaisuu-
dessa käytiin läpi lukio-opintoihin liittyviä käytäntöjä ja Töölön yhteiskoulun aikuislukion toi-
mintatapoja. Myös toisen vuoden opiskelijoille järjestettiin oma infotilaisuus, jossa pääpaino 
oli valmistautumisessa lähestyviin ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelijoille esiteltiin myös mah-
dollisuutta osallistua perinteisiin penkkariajeluihin. Business College Helsingin kaksoistut-
kintoryhmät kävivät englannin kurssin puitteissa elokuvissa. Perhossa opettajat osallistuivat 
abishown järjestämiseen ja esiintyivät abibändissä. 
 

 

Lukuvuoden aikana jatkettiin yhteistyötä Stadin ammattiopiston, Stadin osaamiskeskuksen, 
Omnian sekä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa. Opinto-ohjaajat opastivat perusopetuk-
sen opiskelijoita ammatillisiin opintoihin liittyvissä asioissa ja opiskelijoita kannustettiin 
osallistumaan ko. oppilaitosten järjestämiin infoihin ja hakupäiviin sekä avoimiin oviin. Sta-
din ammattiopistosta tehtiin opiskelijavierailuja opinto-ohjaus ja työelämätaidot kursseille. 
Ammattiin opiskelevat opiskelijat kertoivat kokemuksiaan ammatillisista opinnoista. 
 

 

Verkkolukion tärkein tehtävä edellisvuosien tapaan on ollut 15 yhteistyössä olevan koulun 
yhteisen kurssitarjonnan kokoaminen. Yhteistyössä mukana olevien koulujen opiskelijat ovat 
saaneet suorittaa ilmaiseksi kaikki tarjonnassa olevat e-kurssit. Näistä aikuislukion ensim-
mäistä kertaa järjestämä islamkurssi osoittautui erityisen suosituksi valinnaksi. Verkkolu-
kion tarjontaa on markkinoitu lähinnä koulujen yhteyshenkilöiden ja opinto-ohjaajien avulla. 
Markkinoinnista huolimatta nuorten opiskelijoiden kiinnostus verkko-opiskeluun on ollut yl-
lättävän vähäistä. Koronaepidemian vuoksi etäopetukseen siirtymisen myötä etäopetus eri 
muotoineen saattaa kuitenkin tulla hyvin suosituksi vaihtoehdoksi.  
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Ohjausryhmä on toimintavuoden aikana kokoontunut useita kertoja niin lähi- kuin etätapaa-
misiin. Kevätlukukauden päätteeksi lähetettiin Yksityiskoulujen Liiton kautta erityinen akti-
vointitiedote sähköpostina Verkkolukio-toiminnasta yksityiskoulujen rehtoreille.  
 

 

TVT-tiimin toiminnassa koulujen välinen yhteistyö jatkui entiseen tiiviiseen tapaan. Molem-
pien koulujen kieltenopettajat tekivät keväällä yhteistyötä erityisesti LOPS2021-kirjoitus-
urakan tiimoilta. 
 

 

Pääkaupunkiseudulla aikuisten perusopetusta järjestävien koulujen AIPE-verkosto kokoontui 
useita kertoja lukuvuoden aikana lähi- ja etätapaamisiin. Verkostoon kuuluu Töölön yhteis-
koulun aikuislukion lisäksi seuraavat: Eiran aikuislukio, Espoon seudun koulutuskunta-
yhtymä Omnia, Helsingin aikuislukio, Helsingin aikuisopisto, Järvenpään seurakuntaopisto, 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Suomen Diakoniaopisto ja Vantaan aikuis-
opisto. Verkoston kokouksissa oli koulujen edustajina lähinnä opinto-ohjaajat, apulaisrehto-
rit tai rehtorit. Kokoonkutsujana lukuvuonna 2019–2020 oli Helsingin aikuisopiston edustaja. 
 
Verkoston tavoitteena oli edellisten toimintavuosien tapaan perusopetuksen järjestämiseen 
liittyvien yhteisten käytänteiden ja linjausten kehittäminen. Perusopetuksen englannin opet-
tajat isännöivät AIPE-verkoston kielten opettajien tapaamisen koululla 25.10.2019. Tapaami-
sessa keskusteltiin perusopetuksen englannin arviointiin liittyvistä kysymyksistä ja esiteltiin 
opettajien laatima arviointitaulukko kirjoitelmien arviointiin. Tapaamisessa olivat mukana 
Töölön yhteiskoulun aikuislukio ja Omnia. 
 
Aipe-verkoston jäseniä ja koulun edustaja osallistui myös Jyväskylässä 17.1. järjestettyyn val-
takunnalliseen aikuisten perusopetuksen päivään, jossa käynnistettiin yhteistyötä oppimate-
riaalien laatimisessa reaaliaineisiin Aipe-verkostossa ja muiden aikuisten perusopetuksen 
toimijoiden kanssa.  
 

 

Pääkaupunkiseudun opinto-ohjaajien verkosto kokoontui ja yhteyttä pidettiin sähköpostein. 
Lukuvuonna verkosto kokoontui vain kaksi kertaa johtuen koronavirustilanteesta ja näissä 
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tapaamisissa opinto-ohjaajamme olivat mukana. Tapaamisissa vaihdettiin ajatuksia ja koke-
muksia ohjauksen käytänteistä eri aikuislukioissa. Lisäksi keskusteltiin paljon korkeakoulu-
valintoihin liittyvistä muutoksista, ylioppilaskirjoitusten muutoksista vuodesta 2022 ja tule-
vasta uudesta LOPS:sta ja tähän liittyvästä LOPS-työstä eri oppilaitoksissa. 
 

 

Yksityiskoulujen lukiotutorverkoston toiminta tähtää verkoston koulujen opetussuunnitel-
matyön tukemiseen. Toiminta jatkui syksyllä kouluttamalla koulun lukiotutorverkoston jäse-
niä mm. fasilitointiin, jotta koulun omaa opetussuunnitelmatyötä voitaisiin tehdä tehokkaasti 
osallistamalla opettajia ja sidosryhmiä opetussuunnitelman kirjoittamiseen. 
 
Fasilitointikoulutuksen lisäksi syksyllä järjestettiin kaikille yhteistyöverkoston koulujen opet-
tajille avoin Minihyry-koulutustilaisuus, jossa käsiteltiin sekä yleisellä tasolla opetussuunni-
telman teemoja, että ainekohtaisesti oppiaineiden moduuleja. Minihyryn aineryhmäkohtai-
sia kokoontumisia järjestettiin TYK:ssä torstaina 12.9. koulun omien ja vierailevien asiantun-
tijoiden vetäminä. Myös tutorverkoston välitapaaminen, jossa vaihdettiin kuulumisia lops-
työn etenemisestä 11.12., järjestettiin Töölön yhteiskoulun tiloissa. Kevätlukukaudella yhteis-
työ jatkui vapaamuotoisena yhteydenpitona ja yhteisenä arviointikoulutuksena tammi-
kuussa. Keväälle suunniteltu yhteinen koulutusristeily jouduttiin epidemiatilanteessa peru-
maan ja sille suunnitellaan korvaavaa toimintaa syyslukukaudelle 2020.  
 

 

Suomen Pakolaisavun Kurvi-hanke Töölön yhteiskoulun aikuislukion perusopetuksen maa-
han muuttaneille opiskelijoille jatkui. Kuraattori Elisa Parikka ja opinto-ohjaaja Leena Ervasti 
toimivat koulun puolelta yhteistyön koordinoijina. Yhteistyön tavoitteena oli tarjota Töölön 
yhteiskoulun aikuislukion peruskoulussa opiskeleville maahan muuttaneille ohjausta ja neu-
vontaa. Hankkeessa oli keskeisinä työmuotoina asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja neu-
vonta sekä verkosto- ja vaikuttamistyö palvelujärjestelmän ammattilaisten keskuudessa. Lu-
kuvuoden kuluessa hankkeesta vieraili koululla kaksi hanketyöntekijää noin kerran kuukau-
dessa ohjaamassa opiskelijoita esimerkiksi oleskelulupa-, passi- ja henkilökorttiasioissa, lo-
makkeiden ja erilaisten papereiden kanssa, kotoutumisasioissa (koulutus, työnhaku jne.), vi-
rastoasioissa (TE-toimisto, KELA, sosiaalitoimi, maistraatti) sekä kaikenlaisissa maahan-
muuttoon ja uudessa maassa elämiseen liittyvissä asioissa. Palvelu koettiin erittäin tärkeäksi 
ja hanketyöntekijät saivat kiitosta opiskelijoilta. Hankkeelle neuvotellaan jatkoa ensi luku-
vuodeksi. 
 



30 

 

Ystävyyskoulutiimin tavoitteena oli laajentaa tiimin toimintaa ja tehdä siitä opiskelijoille hel-
posti lähestyttävää. Syyslukukaudella toiminnan kehittämistä suunniteltiin lähinnä opetta-
jien kesken. Todettiin, että toimintaan mukaan tulemisen helpottamiseksi olisi hyvä suunni-
tella tiimin kokousajat mahdollisuuksien mukaan koko lukuvuoden ajaksi ja saattaa ne esille 
koulun eri ilmoitustauluille. Näin myös toimittiin kevään osalta.  
 
Ystävyyskoulutiimi rekrytoi useita kiinnostuneita jäseniä syksyllä 2019 aloittaneista perus-
opetuksen opiskelijoista ja suunnitteli useita helposti toteutettavia projekteja ystävyyskoulun 
kanssa eri aineissa. Esimerkiksi englannin tunnilla voidaan kirjoittaa erilaisia kirjeitä ja teks-
tejä Google Docs ohjelman avulla, joihin ystävyyskoulun opiskelijat voivat vastata. Myös eri-
laiset tvt-tunneilla toteutettavat harjoitukset esimerkiksi Peda.net-opiskelualustalla voidaan 
toteuttaa yhteystyössä ystävyyskoulun kanssa. Ystävyyskoulun tietotekniset mahdollisuudet 
huomioiden päätettiin, että yhteistyötä kannattaa rakentaa siltä pohjalta, että projektien suo-
rittaminen yhteistyössä ei vaatisi reaaliaikaista yhteistyötä. 
 
Koronaepidemia esti ystävyyskoulutiimin tapaamiset keväällä, mutta tiimin opettajajäsenet 
pitivät yhteyttä WhatsAppin ja sähköpostin välityksellä. Todettiin, että seuraavaa lukuvuotta 
ajatellen tiimin on syytä valmistautua järjestämään myös etätapaamisia, joihin opiskelija-
jäsenet voivat osallistua. 
 

 

Koulun kirjaston yhteistyö Töölön kirjaston kanssa on jatkunut tiiviinä. Materiaalia (tieto- ja 
kaunokirjallisuutta) lainattiin kaupunginkirjaston kokoelmista eri oppiaineiden kursseja var-
ten, kun ei ole ollut tarkoituksenmukaista hankkia materiaalia omaksi koululle. Tämän li-
säksi opiskelijoille etsittiin heidän tarvitsemaansa materiaalia myös kaupunginkirjaston ko-
koelmista, ja opiskelijoita on ohjattu ja kannustettu kaupunginkirjaston käyttöön tilanteissa, 
joissa opiskelijoiden omatoimiseen sekä avustettuun tiedonhakuun. 
 

 

Aikuislukion työsuojelutoimikunta järjesti yhteistyössä Helsingin VPK:n kanssa poistumis-
harjoituksen. Harjoituksessa käytettiin teatterisavua ja koululta poistuttiin Kisahallin edus-
talle. Poistumisharjoituksen jälkeen harjoituksen kulkua käytiin yhdessä läpi Helsingin 
VPK:n kanssa. 
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Lukuvuosi 2019–2020 alkoi 1. jakson kursseilla maanantaina 26.8.2019. Uusi lukuvuosi on pyö-
rähtänyt oikein mukavasti käyntiin. On ollut ilahduttavaa nähdä taas uusia ja vanhoja, jatka-
via opiskelijoita. 
 
Aikuislukion mainontaa näkyi elokuun aikana eri kanavissa ja moni olikin huomannut nyt 
myös raitiovaunujen kyljessä koulun mainoksen. 
 
Aikuislukion englannin ja ranskan opettajan Jenni Päkkilän koira Armi on myös päässyt kou-
lun makuun niin ranskan kielen mainoskasvona kuin koulukoiraharjoittelijanakin, kun Armi 
vieraili viikolla 35 Perho Liiketalousopistossa. 
 

 
Armi nautti huomion keskipisteenä olemisesta, kuva: Jenni Päkkilä 

 
Aikuisten perusopetuksessa on tänä lukuvuonna kymmenen uutta innokasta tutor-opiskeli-
jaa. He haluavat auttaa peruskoulun uusia opiskelijoita. Tutorien nimet ovat nähtävissä kou-
lun ilmoitustaululla. 
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Tutorit, kuva: Merja Virtanen 

 
Aikuislukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki aikuislukiomme opiskelijat. Opiskelijakun-
nasta valitaan lukuvuosittain hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti lukuvuoden aikana. 
Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa monipuolisesti koulun arkeen ja toimintaan tule-
malla mukaan opiskelijakunnan hallitukseen tai kertomalla toiveistaan hallituksen jäsenille. 
 
Kuvassa lukuvuoden 2019–2020 opiskelijakunnan hallituksen jäseniä. 
 

 
Opiskelijakunnan hallitus, kuva: Satu Mattila 

 
Keskiviikkona 18.9. aikuislukion lukioon valmistavan koulutuksen eli LUVA:n ryhmä kävi vie-
railulla Ateneumin taidemuseossa. Ryhmä tutustui suomalaisen taiteen klassikkoteoksiin, 
Hiljainen kauneus näyttelyn teoksiin ja pääsi itsekin taiteilemaan raapekartonkitekniikalla. 
 

 
kuva: Satu Mattila 

 
Tekstit: Jutta Heikkinen ja Satu Mattila 
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Tiistaina 15.10. järjestettiin poistumisharjoitus, jossa harjoiteltiin koulusta poistumista tuli-
palotilanteessa kuvitteellisine tekosavuineen. Koulumme pyrkii järjestämään harjoituksia 
aina lukuvuosittain. Suuri kiitos harjoituksen mahdollistamisesta kuuluu jälleen Helsingin 
VPK:n riskienhallintaosastolle. 
 

 
Kuvassa riskienhallintajohtaja Lasse Wallius (edessä vasemmalla), turvallisuuskouluttaja 

Fredrik Roos (takana vasemmalla), turvallisuuskouluttaja Pentti Perttula (keskellä oikealla), 
turvallisuuskouluttaja Kai Lindgren (takana oikealla), sekä aikuislukion työsuojeluvaltuu-

tettu, lehtori Matti Kylä-Rekola (edessä oikealla), kuva: Marja-Leena Ruha-Tuomola 
 
Perjantaina 18.10. juhlittiin koepalauteillan päätteeksi aikuisten perusopetuksesta valmistu-
jia. Perusopetuksesta valmistui nyt yksi ryhmä, 23 opiskelijaa. Opiskelijat olivat valmistaneet 
juhlavieraille upeat tarjottavat. Juhlassa pidettiin liikuttavia puheita ja aikuislukion opettajat 
sekä muu henkilökunta esittivät opiskelijoille vanhan suomalaisen kansanlaulun. 
 

Töölön yhteiskoulu Oy:n myöntämiä stipendejä jaettiin kaksi kappaletta: 

Gaber Fekri 
Muhammed Ahmed Hassan 
 
Paljon onnea valmistuneille! 
 
Perjantaina 22.11. opettaja- ja henkilöstökokouksessa vietettiin perinteisen kokouksen lisäksi 
myös ihanan ja pitkäaikaisen talouspäällikkömme Tuula Nordbon läksiäisiä. Tuula jää koulu-
työstä ansaitulle eläkkeelle. Aikuislukion opettajat Katja Karhu ja Päivi Turumäki olivat sa-
noittaneet Tuulalle oman laulun. Lisäksi koko aikuislukion väki esitti Tuulalle säkeistöjä kap-
paleesta "Sä kasvoit neito kaunoinen". Kiitos Tuula, että olet. 
 
Tekstit: Jutta Heikkinen 
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Nopeasti kulunut syyslukukausi huipentui itsenäisyyspäivän alla torstaina 5.12., jolloin ai-
kuislukion lakkiaisjuhlaa vietettiin klo 17 alkaen perinteiseen tapaan koulun juhlasalissa. Ai-
kuislukiosta valmistui tänä syksynä 29 uutta ylioppilasta. 
 
Koulumme perustajan nimeä kantava Yrjö Jahnssonin säätiö perustettiin 1950-luvulla. Aikuis-
lukiostamme valmistuvat ylioppilaat saavat lukuvuosittain säätiön myöntämiä stipendi-
rahoja. Tämän lisäksi Töölön yhteiskoulu Oy:n hallitus myöntää stipendejä koulustamme val-
mistuville opiskelijoille. 
 

Yrjö Jahnssonin säätiön stipendit jaettiin seuraaville syksyn 2019 ylioppilaille: 

Jokela Rasmus 
Orenius Miriam 
Virtanen Sissi 
 

Töölön yhteiskoulu Oy:n hallituksen myöntämät stipendit jaettiin seuraaville syksyn 2019 
ylioppilaille... 

Brisson Andree 
Eloranta Marjatuulikki 
Ukhov Andrey 
 

…sekä syksyllä lukioon valmistavasta koulusta valmistuville: 

Haji Ali Farhio Abdullahi 
Suhendi Samu 
 

Muut stipendit: 

Virtanen Sissi, kirjastipendi menestyksekkäistä biologian, maantieteen ja terveystiedon opin-
noista. 
 

 
kuva: Jutta Heikkinen 
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Upeina airuina toimivat Tino Isberg ja Katariina Tuomikoski, kuva: Petri Loman 

 

 
Syksyn 2019 tuore ylioppilas Rasmus Jokela piti juhlassa perinteisen ylioppilaan puheen, 

kuva: Petri Loman 
 

 
kuva: Petri Loman 

Teksti: Jutta Heikkinen 
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Perjantaina 13.12. aikuislukion kaksi perusopetuksen ryhmää ja lukioon valmistavan koulu-
tuksen ryhmä kävivät tutustumassa Fazer Experience Vierailukeskukseen. Fazerilassa saatiin 
tietoa niin suklaan valmistuksesta kuin yrityksen historiasta ja ihasteltiin kananmunista ra-
kennettua pupua. Jonkin verran syötiin myös suklaata. Tästä on oikein hyvä aloittaa loman 
vietto! 

 
kuva: Satu Mattila 

 

 
kuva: Milla Koskenniemi 
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Lämmin kiitos kaikille kuluneesta vuodesta 2019. Tästä on hyvä jatkaa uuteen vuoteen 2020 
ja kevättä kohti. 
 
Tekstit: Satu Mattila ja Jutta Heikkinen 
 

Uusi vuosi 2020 ja uusi vuosikymmen lähti tohinalla käyntiin. Koulu täyttyi loman jälkeen taas 
iloisista opiskelijoista, niin uusista kuin vanhoista. 
 
Kevätlukukauden alkaessa aloitti opintonsa myös uusi aikuisten perusopetuksen ryhmä 19D. 
Perjantaina 10.1. heillä oli viikon päätteeksi perusopetuksen tuutorien kanssa ryhmäpaja.  
 
Tammi-helmikuussa aikuislukion opiskelijoille järjestettiin "Osallisuus ja hyvinvointi kou-
lussa" kysely. Kyselyn järjesti aikuislukion opiskelijahuoltoryhmä ja siihen vastasi 35 opiske-
lijaa. Tässä kyselyssä painotettiin juurikin osallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja, esi-
merkiksi kuinka kannustava vuorovaikutus ja viihtyvyys näkyvät koulussamme. Opiskelijat 
olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Toiveita saatiin muun muassa ryh-
mätöiden lisäämisestä ja vegaanista välipalavaihtoehdoista iltakahvioon. Kysely on ollut luet-
tavissa paperisena versiona kanslian ulkopuolella. 
 
Tekstit: Merja Virtanen ja Jutta Heikkinen 
  

Perjantaina 28.2. vietettiin aikuisten perusopetuksesta valmistuvien juhlaa, jossa perusope-
tuksen päättötodistuksen sai 42 opiskelijaa. Juhlassa oli erittäin lämminhenkinen ja mukava 
tunnelma. Kauniita puheita pidettiin koulun henkilökunnan ja opiskelijoiden toimesta. Opis-
kelijat olivat myös valmistaneet paljon herkullista ruokaa tarjolle. Kiitos oikein mukavasta 
tilaisuudesta kaikille. 
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kuva: Petri Loman 

 

 
kuva: Petri Loman 

 

Töölön yhteiskoulu Oy:n hallituksen myöntämät stipendit jaettiin seuraaville perus-
opetuksesta valmistuneille opiskelijoille: 

Abdulkadir Hawoo Nawaal 
Abdullah Yaseen ("kiva kaveri" stipendi) 
Erol Yilmaz 
Hassan Idle Mohamed 
Osman Abdiqafar 
Sein Kyu Kyu 
Siad Hawo 
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Kirjastipendin saivat seuraavat perusopetuksesta valmistuneet opiskelijat: 

Mohamed Hassan Shukri 
Nur Harbi 
 
Paljon onnea valmistuneille! 
 
Teksti: Jutta Heikkinen 
   

Kevään 2020 yo-kirjoitukset starttasivat tiistaina 10.3. äidinkielen lukutaidon ja suomi toisena 
kielenä kokeilla. Reaaliaineiden yo-kokeita aikaistettiin historiallisesti yhdellä kokonaisella 
viikolla koronavirustilanteen vuoksi. Töölön yhteiskoulu ja aikuislukio ovat olleet etäopetuk-
sessa ma 16.3.2020 alkaen. 
 

 
kuva: Petri Loman 

 
Teksti: Jutta Heikkinen 
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Koronavirustilanteen vuoksi koko Suomen koulujen kevätlukukausi on ollut kovin erilainen 
kuin yleensä. Töölön yhteiskoulun aikuislukio on ollut etäopetuksessa ma 16.3.2020 alkaen ja 
etäopetus jatkuu aina kevään loppuun asti. 
 
Etäopetus on sujunut hienosti, vaikka tilanne onkin ollut ihan uudenlainen. Aikuislukion lu-
kiokursseilla etäopiskelu on tapahtunut pääsääntöisesti Peda.net-oppimisympäristössä ja 
Googlen ympäristöissä, myös kurssikokeet on toteutettu Peda.netissä.  
 
Aikuisten perusopetuksessa etäopetus on järjestetty monin eri tavoin opiskelijoiden tarpeita 
kuunnellen, mm. Peda.netiä, Googlen ympäristöjä ja WhatsAppia hyödyntäen. Perusopetuk-
sen opiskelijoita ovat auttaneet ja ohjanneet etänä opintoavustajat Pipsa Ranta ja Keise Ali. 
Opiskelijat ovat voivat laittaa viestejä Pipsalle myös, kun tarvitsevat teknistä tukea esimer-
kiksi tietokoneen käytössä. Ryhmäohjaajat ovat seuranneet omien peruskouluryhmiensä 
opintojen sujumista ja auttaneet ja tukeneet opiskelijoita merkittävästi eri tilanteissa. 
 
Aikuislukion kanslia on ollut avoinna täysin normaalisti, mutta etäyhteyksin. Kansliaan on 
voinut soittaa ja laittaa sähköpostia. 
 
Opinto-ohjaajat ovat ohjanneet opiskelijoita etänä. Myös erityisopettaja on ollut tavoitetta-
vissa etäyhteyksin. 
 
Kevään molemmat abi-infotilaisuudet pidettiin Google Meetissä ti 5.5. ja ke 6.5. Etäinfo osoit-
tautui suosituksi. Opiskelijat ilmoittautuvat syksyn 2020 yo-kokeisiin Wilman kautta. 
 
Perusopetuksen valintakoe ke 8.4. jouduttiin vallitsevan tilanteen vuoksi perumaan ja opiske-
lijat valitaan syksyn ryhmiin etähaastattelun perusteella. Haastattelijoina toimivat opinto-
ohjaajat Leena Ervasti ja Mia Snellman sekä erityisopettaja Jonna Ekstrand. 
 

 
Koska kevään 2020 lakkiaisia ja valmistujaisjuhlia ei voitu järjestää, päätti rehtori tehdä 
erillisen videotervehdyksen keväällä valmistuville opiskelijoille. Paljon onnea kaikille 

valmistuneille! 
kuva: Jutta Heikkinen 

 
Teksti: Jutta Heikkinen 
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Keväällä 2020 Suomen kouluissa ei vietetä lakkiaisia ja valmistujaisjuhlia vallitsevasta ko-
ronavirustilanteesta johtuen. Aikuislukiosta valmistuvat opiskelijat saavat kevään päätteeksi 
todistukset postissa. Stipendejä jaetaan normaalin tapaan keväällä valmistuville opiskelijoille 
lukiossa, LUVA:ssa ja perusopetuksessa. 
 
Koulumme perustajan nimeä kantava Yrjö Jahnssonin säätiö perustettiin 1950-luvulla. Aikuis-
lukiostamme valmistuvat ylioppilaat saavat lukuvuosittain säätiön myöntämiä stipendira-
hoja. Tämän lisäksi Töölön yhteiskoulu Oy:n hallitus myöntää stipendejä koulustamme val-
mistuville opiskelijoille. Keväällä 2020 Yrjö Jahnssonin säätiön stipendejä jaettiin 6 kpl ja 
Töölön yhteiskoulu Oy:n hallituksen myöntämiä stipendejä 12 kpl. Muita stipendejä jaettiin 3 
kpl. 
 

Kevään 2020 stipendiaatit, Yrjö Jahnssonin säätiö: 

Ammar Amir 
Eronen Kukka 
Hedenstam Jenni 
Korhonen Antonia 
Kuningas Nicole 
Silander Frans 
 

Kevään 2020 stipendiaatit, Töölön yhteiskoulu Oy: 

Ali Fatima 
Ali Elmi Said 
Begum Rehena 
Fatah Diyari 
Hamdi Shahad 
Jaama Hiired Zamzam 
Palasmaa Vilma 
Rautiainen Ada 
Roble Ilyas 
Sundell Päivi 
Wafi Wafa 
Yksi ei halunnut nimeään julkaistavan. 
 

Kevään 2020 stipendiaatit, muut stipendit: 

Hedenstam Jenni, kirjastipendi & Terveydenhoitajaliiton stipendi hyvästä menestyksestä ter-
veystiedon opinnoissa 
Kivelä Sara, kirjastipendi hyvästä menestyksestä biologian opinnoissa 
Sundell Päivi, Long Play lehtistipendi hyvästä menestyksestä äidinkielen opinnoissa 
 
Paljon onnea kevään uusille ylioppilaille sekä lukioon valmistavasta koulutuksesta ja perus-
opetuksesta valmistuville opiskelijoille! 
Teksti: Jutta Heikkinen 
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